
TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Logo Evropské olympiády bude vybírat i veřejnost 
 
(LIBEREC, 17. ledna 2008) – Liberecký kraj vyhlásil výtvarnou soutěž mezi žáky a 
studenty uměleckých škol na logo 10. Evropského zimního olympijského festivalu 
mládeže. Ze všech došlých návrhů vybrala hodnotící komise čtyři nejlepší, které se 
budou ucházet o přízeň a hlasy veřejnosti. 
 
Liberecký kraj vyhlásil 26. listopadu 2007 výtvarnou soutěž na tvorbu loga 10. Evropského 
zimního olympijského festivalu mládeže. Žáci a studenti uměleckých škol se této soutěže 
„chytli“ a do sídla Libereckého kraje bylo doručeno 120 grafických návrhů. Z těch vybrala 
hodnotící komise čtyři nejzdařilejší, které budou představeny veřejnosti. Jedná se o výtvarná 
díla těchto autorů: 

 Jana Jirásková 
(Střední umělecká škola Liberec) 

 Alžběta Slámová 
(Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou) 

 Veronika Vysloužilová 
(Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou) 

 Romana Ždímalová 
(Střední umělecká škola Liberec) 
 

Tyto čtyři autorky postoupily do tzv. semifinále a byly osloveny výzvou k dopracování svých 
návrhů do různých variant– barevné a černobílé, s textem i bez textu, malé i velké. 
 
„Rozhodli jsme se zapojit do výběru i širokou veřejnost, která bude mít možnost si varianty 
všech čtyř log prohlédnout na internetových stránkách a rovnou udělit hlas tomu nejlepšímu. 
Chceme lidi zapojit do příprav Evropské zimní olympiády dětí a mládeže, protože se jedná o 
velmi významnou společensko sportovní akci. Dva neúspěšnější opět zhodnotí komise 
složená z odborníků a doporučí jedno logo jakožto vítěze ke schválení Radě a Zastupitelstvu 
Libereckého kraje. Zbylé dva návrhy, tedy na 3. a 4. místě, získají taková místa, jaká určí lidé 
svým hlasováním,“ zdůvodnil a přiblížil další postup Petr Doležal, náměstek hejtmana. 
 
Liberecký kraj nezapomněl na úsilí a invenci, které musejí mladé autorky vydat a vypsal také 
odměny pro tři nejlepší. Za první místo je vypsána odměna 20 000 Kč, za druhé 10 000 Kč a 
za třetí 6 000 Kč. 
 


